PRIVACYBELEID INTAKEPORTAL
Persoonsgegevens
Als u een profiel invult, worden hierbij een aantal persoonsgegevens gevraagd. IntakePortal zal deze
gegevens nooit delen met, of verkopen aan derden. Het gaat hierbij om achternaam, e-mailadres,
geboortedatum en eventueel n.a.w. -gegevens, etc. Deze gegevens worden ingevuld op het profieltabblad in
uw account.
Ook zullen deze persoonsgegevens, afbeeldingen, teksten of video's nooit herkenbaar worden gebruikt in
reclames of promoties van IntakePortal of hieraan gelieerde merken of bedrijven. Ook al staan deze op
openbaar toegankelijke gedeelten van IntakePortal.
Let op! IntakePortal heeft ook openbaar toegankelijke gedeeltes en daardoor openbaar gedeelde en
toegankelijke informatie. Deze informatie beheert u zelf en u bent hiervoor zelf verantwoordelijk. IntakePortal
is zo ingericht dat bezoekers u kunnen benaderen zonder dat hiervoor contactgegevens vermeld moeten
worden of worden gedeeld. Plaatst u bijvoorbeeld toch een e-mailadres of telefoonnummer in uw openbare
gegevens, dan bestaat de kans dat deze door derden worden misbruikt. IntakePortal is in geen enkel geval
aansprakelijk voor eventuele schades die hieruit voortvloeien.
Wij adviseren daarom ook om kritisch te zijn welke informatie u deelt op het internet.
Verwerking van persoonsgegevens
Omdat het gebruik van onze diensten mogelijk te maken hebben wij minimaal uw naam en e-mailadres
nodig. Als u ook nog gebruik wenst te maken van betaalde diensten, dan zullen wij aanvullende informatie
verzamelen. Dit om facturatie op een wettelijke manier af te handelen. Deze aanvullende informatie wordt
pas van u gevraagd op het moment u van deze diensten gebruik wenst te maken.
De informatie die wij verzamelen heeft dan ook enkel te maken met het correct en volgens de wettelijke
normen kunnen leveren van onze diensten.
Wijzigingen, verwijderen van uw persoonlijke gegevens
U kunt te allen tijde zelf uw persoonlijke account wijzigen of verwijderen van IntakePortal. Ook kunt u ons
benaderen voor het inzien van de persoonsgegevens welke wij opslaan en die eventueel niet direct
raadpleegbaar zijn via de website, tenzij we op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet
gehouden zijn deze informatie te verschaffen. Het kan zijn dat er voor het toegankelijk maken van de
gegevens een vergoeding wordt gevraagd (conform de wettelijk toegestane normen). Uiteraard worden
gegevens welke niet correct zijn op uw vraag gewijzigd of verwijderd conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Wij verwijderen elke account, inclusief alle daaraan verbonden informatie als het account 6 maanden niet
wordt gebruikt. Voordat wij dit doen, sturen wij u een e-mail om te vragen of u dit wilt of juist wenst het
account te behouden.
Mailinglijst
Wij zetten u niet op een mailinglijst of verzenden u nieuwsbrieven als u zich hiervoor niet heeft ingeschreven.
Mocht u zich willen uitschrijven dan kan dat altijd door van onze OPT-out functie gebruik te maken of een email te sturen naar: info@intakeportal.com
Verstrekken van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden
Onder bepaalde omstandigheden zullen wij uw (persoons)gegevens wel aan derden verstrekken. Het gaat in
deze gevallen om gevallen waarin wij verplicht worden om op grond van de wet- en regelgeving mee te
werken met rechthebbenden, toezichthouders, belastingdienst, justitie, politie en andere
opsporingsinstanties of overheden.
Ook indien wij een overtreding van de wet- en regelgeving vermoeden, kunnen wij beslissen om met de
bevoegde instanties contact op te nemen en eventueel over te gaan toe het verstrekken van uw gegevens.
In beide gevallen zijn wij niet genoodzaakt om u van onze stappen op de hoogte te brengen.
Beveiliging
Wij nemen diverse maatregelen om uw gegevens te beveiligen, denk hierbij aan codering, wachtwoorden en
fysieke beveiliging. Echter kunnen wij op dit vlak u nooit garanties verstrekken.
Contact tussen aanbieder en afnemer
Om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van contactgegevens, bieden wij standaard de
mogelijkheid om de initiële contacten via ons portaal te laten verlopen door gebruik te maken van de
uitnodigingsopties die zijn ingebouwd. Zo wordt het e-mailadres van de aanbieder niet getoond. We kunnen
natuurlijk niet voorkomen dat u als aanbieder een e-mailadres in een openbaar toegankelijke tekst plaatst.
Het risico is dan ook geheel aan u en wij raden u dan ook aan dit niet te doen.
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PRIVACYBELEID INTAKEPORTAL
Gebruik van cookies
IntakePortal maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de
harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen verschillende instellingen worden
bijgehouden. U kunt hierbij denken aan het onthouden van uw gebruikersnaam.
Aanpassing van ons privacybeleid
We kunnen dit beleid altijd aanpassen en zullen hier melding van maken in onze nieuwsbrieven en natuurlijk
weergeven op onze website. Het is dan ook raadzaam om regelmatig even te kijken of er aanpassingen zijn
welke voor u van toepassing zouden kunnen zijn.
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